
 

Werkafspraak 
Vermissingen op het strand en in 

recreatiegebieden 
 
 
 
 

 
Ketenpartners: 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

http://www.redned.nl/nl/redned/index.html
http://www.digisail.nl/wp-content/uploads/2012/11/logo-KNRM5.jpg


             

Werkafspraak 
Vermissingen op het strand en in recreatiegebieden 

Versie 2014-1.1 

Inleiding 
De politie en reddingsbrigade ontvangen per jaar duizenden meldingen van kindervermissingen op 
stranden en bij recreatieplassen. De kinderen zijn vaak aan het zicht van de ouders onttrokken en 
vanwege de drukte kan de ouder het kind niet meer terugvinden.  
 
De politie heeft in 2013 het proces vermissingen vernieuwd. Hierin staat dat elke vermissing van een 
kind onder de 13 jaar in principe als urgent behandeld dient te worden.  
Op dit moment wordt er bij de reddingsbrigade/strandwacht/lifeguard/etc (hierna reddingsbrigade) niet 
eenduidig bij meldingen van vermissingen op het strand en bij recreatiegebieden (hierna strand) 
opgetreden. De meldingen van kindervermissingen die gedaan worden bij de reddingsbrigade zijn 
veelal niet bekend bij de politie. 
 
De afgelopen maanden zijn de volgende organisaties met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe 
er efficiënter met deze vermissingen omgegaan kan worden. Te weten: 

- Reddingsbrigade Nederland; 
- Reddingsbrigades uit regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Hollands-Midden, 

Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland; 
- KNRM, tevens regio Friesland; 
- Vertegenwoordigers van diverse politie-eenheden; 
- Bureau Vermiste Personen Noordzee; 
- Landelijk bureau vermiste personen 

 
De betrokken organisaties hebben met elkaar een werkproces opgemaakt. Door de eenduidige 
manier van werken is het duidelijk wat van elkaar verwacht wordt en voordeel is tevens dat deze 
organisaties gebruik kunnen maken van elkaar, zodat de beschikbare capaciteit efficiënt ingezet kan 
worden.  
 
Kader 
Indien er een vermoeden is dat de vermiste zich in het water kan bevinden wordt naast dit protocol de 
reguliere processen voor vermissingen te water gestart (binnen het Kustwacht-gebied via de 
Kustwacht (proces SAR) en alle overige zaken via de Brandweer). 
 
Aangetroffen kinderen die bij de reddingsbrigade worden gebracht vallen buiten deze werkwijze, het 
kind is immers in een veilig omgeving.  
 
Bij bijzonderheden (verstandelijke-/lichamelijke beperking, medische zorg, onrustwekkende toestand, 
suïcidaal of hulpbehoevend) wordt de politie direct gealarmeerd. 
 
Komt een vermissing op strand of bij een recreatieplas direct bij de politie binnen via 0900 88 44 of 1-
1-2, dan neemt de politie de melding aan en geeft deze door aan de reddingsbrigade. De politie stemt 
vervolgens duidelijk met de reddingsbrigade af wie welke activiteiten op zich neemt.  
 
Wanneer er op een locatie geen reddingsbrigade actief is (niet aanwezig of buiten openingstijden) zal 
direct de lokale politie in kennis worden gesteld om de vermissing op te pakken en gaat het standaard 
politieprotocol in werking. 
 
De politie kan bij de regionale meldkamer wel het verzoek doen om de reddingsbrigade te alarmeren. 
De reddingsbrigade zal in dat geval de politie assisteren bij het zoeken. 
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Werkproces 
 
Aannemen vermissing 
Afhankelijk waar de melding binnenkomt neemt de politie of de reddingsbrigade de melding aan. In 
deze fase betreft het vooral het vastleggen van informatie.  
 
Gegevens die in ieder geval moeten worden verzameld:  

- Tijdstip melding  
- Naam melder  
- Telefoonnummer melder  
- Adres/vakantieadres melder (of alleen postcode en huisnummer)  
- Locatie melder op strand/recreatiegebied  
- Naam vermiste  
- Leeftijd vermiste (inclusief geboortedatum)  
- Geslacht vermiste  
- Nationaliteit  
- Laatst gezien (waar en wanneer)  
- Signalement (ras, lengte, postuur, haar, ogen kleding, bijzonderheden)  
- Bijzonderheden (verstandelijke- en/of lichamelijke beperking, medische zorg nodig, suïcidaal, 

hulpbehoevend. Indien ja, dan direct politie informeren).  
 
De reddingsbrigade door voert bij geen bijzonderheden maximaal 30 minuten het eigen mono-proces 
uit, dit is het informeren van ingezette eenheden en inlichten van de naastgelegen reddingsbrigades. 
 
Bij de melding van een vermissing wordt als uitgangspunt het tijdstip van de vermissing gehanteerd en 
niet het tijdstip van melden. 
 
Doorbespreken van vermissing 

 De reddingsbrigade informeert de politie direct indien verstandelijke-/lichamelijke beperking, 
medische zorg noodzakelijk, onrustwekkende toestand, suïcidaal en/of hulpbehoevend. Het 
standaard politieprotocol treedt dan in werking. 

 De reddingsbrigade informeert de politie en visa versa (afhankelijk waar de melding binnen komt) 
na maximaal 30 minuten (eerder mag altijd, later niet) na het tijdstip van vermissing van het kind 
indien deze nog niet gevonden is en stemt vervolgstappen af.  

 
* Bij lokale aanwezigheid van politie ontstaan korte lijnen, dit wel in overleg met de OvD-Politie 
* Na inlichten OvD-Politie is de politie procesverantwoordelijk!  
 
Afstemmen vervolgacties 
Na maximaal 30 minuten vindt er overleg plaats tussen de politie (onder verantwoording van OvD-
Politie) en de reddingsbrigade. Er wordt gekeken welke inzet nodig is, zoals zoeken op het strand, 
omroepen en er wordt bepaald wie wat doet. 
 
Na maximaal 60 minuten na de vermissing, indien het kind nog niet gevonden is, vindt er opnieuw 
afstemming plaats tussen de reddingsbrigade en de politie. De politie komt dan direct ter plaatse en 
voert vervolgens (opsporings)handelingen uit die zijn gericht op het zo spoedig mogelijk terugvinden, 
en redden van het leven, van het vermiste kind. Het standaard politieprotocol treedt dan in werking. 
 
Eindrapportage  

Als het vermiste kind is gevonden, wordt het onderzoek afgerond, middels een schriftelijke rapportage. 
Dit kan een mutatie zijn of een uitgebreid verslag. Van alle gemelde vermissingen bij de 
reddingsbrigade worden de meldingsgegevens doorgegeven aan de politie. De OvD-Politie en 
reddingsbrigade dragen er gezamenlijk zorg voor dat wordt geverifieerd dat elke kind ook 
daadwerkelijk weer terecht is (persoonlijk gezien en gesproken). 
 
Telefoonnummer: 
De politie kan worden gebeld op het nummer: 03 43 53 53 53. Dit nummer komt uit bij het landelijke 
Centraal Loket. Van daaruit verbinden zij door met de meldkamer van de gewenste eenheid. 
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